
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

„Zabezpieczenie starodrzewia wraz z remontem wewnętrznego ciągu pieszego w ZOO Wrocław” 
 
    
ZOO Wrocław sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław 
tel. (71) 3483024, faks  (71) 348-37-68, 

prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą”, w sprawie zamówienia o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 Ustawy,  zaprasza do składania ofert.  

 
 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na zabezpieczeniu starodrzewia wraz z 
remontem ciągu pieszego w południowo-zachodniej części ZOO Wrocław, zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w dokumentacji projektowej,  zwana dalej przedmiotem umowy. 
2. Zakres robót przewidzianych do wykonania określa dokumentacja techniczna, a załączony przedmiar 
robót należy traktować pomocniczo. Na Wykonawcy ciąży obowiązek jego weryfikacji i poprawy 
ewentualnych błędów. 
3. Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie zabezpieczeń istniejącego starodrzewia wraz z remontem 
podbudowy i nawierzchni ciągu pieszego o nawierzchni z kostki kamiennej dla jej ujednolicenia dla całej 
starej części ogrodu w zakresie wzoru kostki i jej układu oraz remont nawierzchni i podbudowy pozostałej 
części ciągu pieszego ziemno-szutrowo i wykonanie jej w kostce kamiennej.   
Nie ulega zmianie geometria istniejącego ciągu pieszego oraz jego powierzchnia.  
W ramach przedmiotowego zadania nie wzniesiono nowego ciągu pieszego, zgodnie z § 45 ust.2 pkt.1 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Istniejący ciąg pieszy zostanie poddany 
remontowi.  Projektowana inwestycja, jest zgodna z UCHWAŁĄ NR XX/1672/04 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 19 LUTEGO 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu z późniejszymi 
zmianami.   Planuje się zabezpieczenie i ochronę istniejącego drzewostanu.   
Teren zainwestowania jest wpisany do rejestru zabytków Nr rej. 361/Wm – Ogród Zoologiczny – stara 
część Ogrodu Zoologicznego 
4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powyższej roboty budowlanej podczas normalnego 
funkcjonowania obiektu  będącego obiektem użyteczności publicznej.  
5. Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie przewidywanych robót.  Termin wizji lokalnej 
należy uprzednio uzgodnić z kierownikiem Działu Technicznego, Panem Wojciechem Jankowiakiem (tel. 
kom. 693 072 411). 
6. Wybrany Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac zgodnie z 
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót 
budowlano – montażowych oraz sztuką budowlaną. 
7.  KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

 
 
 

Przedmiot zamówienia, tj. wykonanie roboty budowlanej należy wykonać w terminie dwóch miesięcy od 
dnia podpisania umowy.  

Rozdział 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Rozdział 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 



 
 

 
 
 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w SIWZ, a 
dla potwierdzenia ich spełniania przedstawią oświadczenia i/lub dokumenty zgodnie z wymogami 
SIWZ. 

 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie 
spełnia. 

 Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca 
spełnia. 
 
Warunki udziału w postępowaniu: 
1. Posiadanie  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunku: 
1.1. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
SIWZ. 
 

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.  
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał roboty podobnego rodzaju, 
jak roboty objęte przedmiotem zamówienia (co najmniej 2 zadania, każde o wartości nie mniejszej niż 
100.000 zł netto), oraz prace polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych  (co najmniej 1 
zadanie o wartości co najmniej 50.000 zł).. 
Pod pojęciem „roboty podobnego rodzaju” należy rozumieć budowę, przebudowę lub modernizację 
obiektu o zastosowanej technologii robót zbieżnej z technologią przewidzianą w dokumentacji 
technicznej. 

  
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunku: 

2.1  Oświadczenie o posiadaniu wymaganej przez Zamawiającego wiedzy i doświadczenia, 
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

2.2 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 
Wykonawca powinien dysponować wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą techniczną w postaci  
kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności zgodnej z zakresem robót, legitymującego się przynależnością do właściwej izby 
samorządu zawodowego 

  
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunku 

3.1. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

3.2. Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

Rozdział 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 



podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 4 do SIWZ. 

3.3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

   
4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 
Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej, zapewniającej wykonanie zamówienia, 
tzn. być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 
 

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunku: 
          4.1 Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
            zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

4.2 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 

 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego 
warunku. 
 
5.  Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca winien przedstawić następujące 
dokumenty: 
5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ; 
5.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ; 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich zobowiązany jest do 
złożenia wyżej wymienionych oświadczeń i dokumentów. 
 
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany jest  przedstawić w odniesieniu do tych 
podmiotów następujące dokumenty: 
6.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy; 
6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; 
 

Rozdział 4.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH 
WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTÓW 



 
I.  Celem potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz inne 
stawiane przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda następujących dokumentów:  
1. Oświadczenia: 

1.1. o spełnianiu warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, zgodnie z pkt 
1.1. Rozdział 3 SIWZ; 

1.2. o spełnianiu warunku dotyczącego posiadania wymaganej przez Zamawiającego wiedzy i 
doświadczenia, zgodnie z pkt 2.1.  Rozdział 3 SIWZ; 

1.3. o spełnianiu warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z pkt 3.1. Rozdział 3 SIWZ; 

1.4. o spełnianiu warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie z pkt 4.1. 
Rozdział 3 SIWZ; 

1.5. o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie z pkt 5.1. 
Rozdział 3 SIWZ; 

1.6. oświadczenie, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
zgodnie z pkt 3.3. Rozdział 3 SIWZ 

2. Dokumenty: 
2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy zgodnie z 
pkt 5.1. Rozdział 3 SIWZ. 

2.2. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone, zgodnie z pkt 2.2. Rozdział 3 SIWZ; 

2.3. Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z pkt 3.2. Rozdział 3 SIWZ; 

2.4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z pkt 4.2. Rozdział 3 SIWZ. 

 

UWAGA: Na etapie zawierania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić 
Zamawiającemu: 
1. aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku, jeżeli Wykonawcą jest osobą 
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 
2. odpisy uprawnień budowlanych wraz z potwierdzeniem ich aktualnego wpisu na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego. 
 
II. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 
zamiast dokumentów wymienionych w I pkt. 2.1.  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości – wystawione przez właściwy organ państwa obcego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
nie wydaje się dokumentów określonych w rozdz. 4 ust. I SIWZ, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie o okolicznościach, o których mowa w rozdz. 4 ust. I SIWZ złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla poszczególnych rodzajów 
dokumentów.  



W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 
 

III.  Wymagana forma składanych dokumentów. 
1. Wszelkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność 

z oryginałem przez wykonawcę. 
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, na których zasobach wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te 
podmioty. 

3. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez 
osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, do oferty należy 
dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z 
oryginałem, upoważniające do działania w imieniu wykonawcy. 

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu osoby dokonującej takiego poświadczenia w szczególności   
imienną pieczątką. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski  
poświadczonym przez wykonawcę. 

W przypadku nie spełnienia przez wykonawcę warunków określonych w Rozdziale 3 SIWZ, wykonawca 
taki zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 
24 ust. 4 ustawy.  
 

 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone jest znakiem: 03/RB/2013. Wykonawcy 
we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 
2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której publikowane są wszelkie informacje dotyczące 
zamówienia: www.zoo.wroclaw.pl 
3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w PLN.  
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów.  
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
8. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.  
9. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest 
zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) powierzy 
podwykonawcy/com do wykonania. Pozostałe usługi Wykonawca realizuje własnymi siłami.  
10. Wykonawca, wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy/ców ponosi pełną 
odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania.  
 

 
 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego wykonawcy. 
Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.  

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami – pod rygorem jej odrzucenia – musi być sporządzona   w 

języku polskim, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy oraz podpisana przez osobę upoważnioną  do 
reprezentowania wykonawcy wobec osób trzecich. 

Rozdział 5.  INFORMACJE OGÓLNE 

Rozdział 6.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 



4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ustanowią 
pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy zakres jego uprawnień wobec 
Zamawiającego, zaś złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania: 
4.1. wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą przedłożą dokument w 

szczególności pełnomocnictwo, określający co najmniej strony występujące wspólnie oraz 
pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

4.2. po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie 
wymagał od wykonawcy, którego oferta została wybrana przedłożenia umowy regulującej 
współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do 
przedłożenia wspólnego oświadczenia, że ich zobowiązania co do oferty i co  do realizacji 
zamówienia są solidarne. 

4.3. wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za  niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zmówienia oraz za skutki prawne złożonej oferty; 

4.4. wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać wszystkich 
wykonawców łącznie ubiegających się o zamówienie publiczne wraz ze wskazaniem 
pełnomocnika. W pozostałych dokumentach powołujących się na wykonawcę w miejscu „nazwa 
i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika. 

 
5. Oferta musi zawierać: 

5.1.  wypełniony formularz ofertowy; dokument ten powinien być sporządzony w oryginale, 
5.2.  dokumenty i oświadczenia wymagane i wskazane w Rozdziale 4 SIWZ; 
5.3. pełnomocnictwo dla osoby (lub osób) upoważniające do reprezentowania wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do 
oferty; pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 
 

6. Forma oferty: 
6.1. ofertę należy sporządzić w języku polskim; 
6.2. Zamawiający zaleca by każda strona oferty i stanowiących jej integralną część załączników była 

kolejno ponumerowana; 
6.3. wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty i stanowiących jej integralną część załącznikach 

muszą być parafowane (lub podpisane) przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna 
być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu w szczególności imienną pieczątką 
tej osoby; 

6.4. wszystkie części oferty muszą być zszyte i zabezpieczone przed rozerwaniem (zszycie oferty 
oznacza trwałe złączenie stron oferty zabezpieczające przez rozproszeniem stron); 

6.5. w przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego, w 
szczególności np. materiałów reklamowych, informacyjnych wymagane jest, aby stanowiły one 
odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały; 

 
7. Opakowanie i oznakowanie ofert.  

7.1. Oferty należy składać w jednej nieprzezroczystej zamkniętej kopercie. 
7.2. Zaleca się, aby wykonawca umieścił ofertę w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści do momentu otwarcia ofert. 
7.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany do treści złożonej przez siebie oferty pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem 
składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy 
składaniu ofert, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem 
„ZMIANA”. 

7.4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte równocześnie z otwieraniem oferty 
wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego poprawności w 
zakresie procedury dokonania zmiany przez wykonawcę zawartość koperty zostanie dołączona do 
oferty tego wykonawcy. 

7.5. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznaczone napisem 



"WYCOFANIE" zostaną odczytane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania „wycofania”. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

7.6. Do składanego przez wykonawcę oświadczenia polegającego na zmianie lub wycofaniu 
złożonej przez siebie oferty, wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający 
uprawnienie osoby podpisującej to oświadczenie do występowania w imieniu wykonawcy. 

 
 

 
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami 

1. Oferty ważne, spełniające wymagania 
ustawy i niniejszej specyfikacji oceniane 
niejawnie, według następujących kryterium:  
Lp.  

Nazwa 
kryterium  

Waga –  
znaczenie w % 

 Punktacja 

1.  cena  100  1-100 pkt 

 
2. Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów. 
Ocenie podlegać będą oferty ważne niepodlegające odrzuceniu. 
Oferty ocenia się wg reguł opisanych poniżej. 
W celu przydzielenia punktów za „Cenę” należy: 
- ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej najwyższą ilość, tj 100 punktów 
- pozostałym ofertom przydzielić punkty za cenę wg udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do 
ceny danej oferty, tj. według wzoru: 

cena nie odrzuconych ofert - najniższa (zł)  
ilość punktów za cenę oferty = ---------------------------------------------------------  x 100  

cena oferty (zł)  
 

 
 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca, na podstawie dokumentacji projektowej, norm, 
standardów i zaleceń oraz przeprowadzonej wizji lokalnej określi cenę ryczałtową obejmującą całość 
kosztów budowy. Ustalona więc w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, 
niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę 
kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Zgodnie z art. 632 k.c wynagrodzenie 
ryczałtowe oznacza, że Wykonawca zamówienia nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  
Załączone do SIWZ (w dokumentacji technicznej) przedmiary robót należy traktować pomocniczo, a na 
Wykonawcy ciąży obowiązek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów. Zamawiający nie wymaga 
załączania do oferty kosztorysów.  
2. Ceny oferty należy podać w PLN brutto oraz netto z wyszczególnieniem kwoty podatku VAT, z 
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i powinna być ona podana liczbowo oraz słownie. 
3. Podana w ofercie cena jest stała i obowiązywać będzie strony przez cały okres realizacji.  
 
 

 
 

1. Oferty wariantowe, alternatywne oraz częściowe na wykonanie przedmiotu zamówienia będą 
odrzucone.  
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:  

 odpowiada zasadom określonym w ustawie ,  

 spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji,  

 została uznana za najkorzystniejszą.  
 
 

Rozdział 7.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Rozdział 8.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

Rozdział 9.   ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 



 
 
 

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania 
oferty.  
 

 
1. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 ustawy Pzp oświadczenia, dokumenty, SIWZ, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą pisemną, 
elektroniczną lub faksem.   
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ten fakt 
pisemnie. 
3. Korespondencję drogą elektroniczną należy przesyłać na adres:  zamowienia@zoo.wroc.pl 
4. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu:  (71) 348-37-68 
5. Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej. 
6. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest Jerzy Dobrowolski - tel. (71) 3483024 
wewn. 115, tel. kom. 512 521 080, e-mail zamowienia@zoo.wroc.pl,  budynek administracji pok. 8, w 
godz. 08:30 – 13:30.  
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z 
niniejszą specyfikacją oraz sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie 
lub faksem. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż, na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert, zamawiający może 
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się 
częścią SIWZ oraz zostanie przekazana do wszystkich wykonawców, którym zamawiający przekazał 
SIWZ oraz zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej.  
 

 
 

1. Ofertę należy składać w trwale zabezpieczonym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić napis o 
treści: „Przetarg – Zabezpieczenie starodrzewia wraz z remontem wewnętrznego ciągu pieszego w 
ZOO Wrocław” 
Tak przygotowaną ofertę należy składać w Sekretariacie Zarządu ZOO Wrocław, sp. z o.o. ul. 
Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław, do dnia 05.02.2013 r. do godz. 10:00.  
2. Termin powyższy zostanie uznany, jeżeli oferta znajdzie się w siedzibie zamawiającego przed jego 
upływem.  
3. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania 
ofert.  
4. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dostarczenia do miejsca składania ofert.  
5. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone 
niezwłocznie bez otwierania.  
 

 
 

1. Jawne otwarcie ofert w obecności zainteresowanych wykonawców nastąpi w siedzibie zamawiającego, 
tj. ZOO Wrocław, sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław, budynek administracji, pok. 6, w dniu 
05.02.2013 r. o godz. 10:30..  
2. Wynik przetargu podany będzie do wiadomości wszystkich wykonawców w trybie określonym w art. 92 
ustawy. 
 

 

Rozdział 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Rozdział 11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Rozdział 12. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Rozdział 13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Rozdział 14. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
UMOWY 



 
 
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są we wzorze umowy, 
który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.  
 

 
 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 4.000,00 zł. (słownie złotych: 
cztery tysiące 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.  
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:  
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – PKO BP S.A., nr rachunku 61 1020 
5226 0000 6102 0416 4208, z adnotacją „Wadium – Przetarg – Zabezpieczenie starodrzewia wraz z 
remontem wewnętrznego ciągu pieszego w ZOO Wrocław - nr sprawy: 03/RB/2013. 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
c) gwarancjach bankowych,  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 
późn. zm.).  
3. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu 
składania ofert. 
4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu musi być złożony w 
siedzibie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym dla złożenia oferty. Wadium w formie poręczenia lub 
gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być 
Zamawiający.  
5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa art. 46 ustawy.  
 

 
 

1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia 
 zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
 umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku 
 następujących formach: 

3.1. pieniądzu 
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3.3. gwarancjach bankowych; 
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Dokumenty związane z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą być 

dostarczone Zamawiającemu przed wyznaczonym terminem podpisania umowy. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy prowadzony w banku 

Zamawiającego – PKO BP S.A., nr rachunku 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208 przed 
wyznaczonym terminem podpisania umowy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wykonawcy. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Rozdział 15. WADIUM 

Rozdział 16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 



8. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wygaśnięcia ważności 
gwarancji/poręczenia  wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy dokument gwarancji/ poręczenia, 
a w razie jego nie przedstawienia Zamawiający ma prawo potrącić z rachunku za wykonanie umowy 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości podanej w umowie, na co wykonawca 
wyraża zgodę. 

9. Strony postanawiają, że jeżeli wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania 
umowy a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki 
wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego. 

 
 
 
 

Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy, przysługują wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 
154 pkt 5 ustawy.  
 

 
 
 

1. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie określonym w zawiadomieniu pisemnym. 
Niedotrzymanie terminu określonego w zawiadomieniu uznane będzie za uchylenie się wykonawcy od 
zawarcia umowy.  
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający 
wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, 
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
 

 
1.      Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z zawieranej umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia.  
2.1.  Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:  

2.1.1. przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące 
koniecznością zmiany terminu umowy, w szczególności związane z panującymi warunkami 
atmosferycznymi, względnie ze zmianami zasad sposobu lub terminów finansowania zadania. 

2.2. Pozostałe zmiany:  
2.2.1. zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

 zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza   
           możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie  podatku 
zapłaconego            przez wykonawcę; 

2.2.2. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca ze zmiany terminu realizacji umowy  
2.2.3. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na 

           skutek zmian przepisów prawnych; 
2.2.4. zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ Kodeksu cywilnego z  

           uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w 
art.         397 Kodeksu spółek handlowych.  

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczególności: 
3.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana  

nr              rachunku bankowego), 

Rozdział 17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Rozdział 18.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY 

Rozdział 19.  ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI TAKICH ZMIAN 



3.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami 
           umowy. 

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte     
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 

 
 

Załącznik nr 1 –   Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2 –   Oświadczenie  
Załącznik nr 3 –   Wykaz wykonanych robót budowlanych  
Załącznik nr 4 –   Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia  
Załącznik nr 5 –  Wzór umowy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATWIERDZAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział 20.  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄCE JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 



 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa:................................................................................................................ 
Siedziba:............................................................................................................. 
Osoba do kontaktu:............................................................................................. 
nr telefonu/faksu............................................... nr telefonu kom. ..................................................  
e-mail:...................................................  internet: http://...........................................................  
nr konta bankowego:........................................................................................ 
nr NIP.....................................................  nr REGON.............................................   
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
ZOO Wrocław sp. z o.o. 
ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław 
NIP  8982167437 
REGON 021125219   
tel. (71) 3483024 faks  (71) 348-37-68 
nr konta bankowego : 20 1090 2398 0000 0001 1293 1084 
zamowienia@zoo.wroc.pl 
www.zoo.wroc.pl 
 

O F E R T A 
 
 
Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie zadania pn.: „Zabezpieczenie starodrzewia wraz z remontem wewnętrznego ciągu 
pieszego w ZOO Wrocław”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).  
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu oferty  za cenę ryczałtową: 
 
Cena netto:……………………………………............................................................................................zł 
(słownie:..................................................................................................................................................zł) 
Podatek VAT 23 % ..................................................................................................................................zł 
Cena brutto...............................................................................................................................................zł 
(słownie..................................................................................................................................................... 
 
2. Zamówienie wykonamy w terminie  dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.  
 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz wyrażamy 
zgodę na zawarcie umowy zgodnie z zapisami Rozdziału 14 SIWZ – „Istotne postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy”.  
 
4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty i dokonaliśmy / 
nie dokonaliśmy wizji lokalnej. 
 
5. Oświadczamy, że termin gwarancji wynosi na roboty budowlane 36 miesięcy, zaś na dostarczone 
urządzenia obowiązuje gwarancja producenta jednak nie mniej niż 24 miesiące 
 
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

mailto:zoo-przetargi@zoo.waw.pl
http://www.zoo.waw.pl/


 
7. Następujące części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom (wypełnia Wykonawca – o ile 
dotyczy):  
 

Lp.  Nazwa/opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy 
podwykonawcom  

  
 
 
8.  Nr rachunku bankowego Wykonawcy na, które zamawiający zwraca wadium w przypadku wpłacenia 
wadium w gotówce  ………………………………………………………………………………. 
 
8. Korespondencję należy kierować pod adres:  
 
 ................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................  
podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  
zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 2  do SIWZ 
...................................................  
Nazwa i adres Wykonawcy  
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zabezpieczenie 
starodrzewia wraz z remontem wewnętrznego ciągu pieszego w ZOO Wrocław ” 

 
w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo 
zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oświadczam/y, że:  

1. spełniamy warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. spełniamy warunek dotyczący posiadania wymaganej przez Zamawiającego wiedzy i doświadczenia; 
3. spełniamy warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4. spełniamy warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
5. nie zachodzą wobec nas podstawy do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; 
6. osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................  
podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  
zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy 



 
   
Załącznik nr  3 do SIWZ 

 
 

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty 
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone, (np. referencje) 
 

Lp. zgodna 
z nr  

referencji 

Cała wartość 
roboty w złotych 

(netto). 

Okres realizacji (data 
rozpoczęcia i 
zakończenia). 

Nazwa 
wykonanej roboty 

Nazwa zleceniodawcy 
 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                                                         
 
 

   ............................................................... 
                                                                                          
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania firmy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Załącznik nr  4 do SIWZ 

 
 

Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 
l.p. Imię i 

nazwisko 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Wykształcenie Kwalifikacje 
zawodowe 

Doświadczenie Uprawnienia Podstawa do dysponowania 
tymi osobami 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
                                                         
 
 
  ............................................................... 

                                                                                  (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  
                                                                                                     reprezentowania firmy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Załącznik nr  5 do SIWZ 
 

Umowa nr Z00/2013/…….   (wzór) 
 
W dniu …… .2013 r.  we Wrocławiu pomiędzy: 
ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1-5, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000350789, REGON: 021125219, NIP: 898-216-74-
37, 
reprezentowaną przez: 
Radosława Ratajszczaka - Prezesa Zarządu  
Grzegorza Kaliszczaka - Członka Zarządu 
zwaną  dalej Zamawiającym,  
a 
 …………………………………………………………………  
reprezentowaną przez: 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.,  Nr 113 poz. 759, z późn. zm.). 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na zabezpieczeniu 
starodrzewia wraz z remontem wewnętrznego ciągu pieszego w południowo-
zachodniej części ZOO Wrocław, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
dokumentacji projektowej,  zwana dalej przedmiotem umowy. 

2. Podstawowym celem realizacji zadania jest ochrona istniejącego starodrzewia 
poprzez remont istniejącego ciągu pieszego zlokalizowanego w bezpośrednim 
sąsiedztwie pni i korzeni drzew. 

3. Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie zabezpieczeń istniejącego starodrzewia wraz 
z remontem podbudowy i nawierzchni ciągu pieszego o nawierzchni z kostki 
kamiennej dla jej ujednolicenia dla całej starej części ogrodu w zakresie wzoru kostki 
i jej układu oraz remont nawierzchni i podbudowy pozostałej części ciągu pieszego 
ziemno-szutrowo i wykonanie jej w kostce kamiennej.   
Nie ulega zmianie geometria istniejącego ciągu pieszego oraz jego powierzchnia.  
W ramach przedmiotowego zadania nie wzniesiono nowego ciągu pieszego, zgodnie 
z § 45 ust.2 pkt.1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Istniejący 
ciąg pieszy zostanie poddany remontowi.  Projektowana inwestycja, jest zgodna z 
UCHWAŁĄ NR XX/1672/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 LUTEGO 2004r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 
Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu z późniejszymi 
zmianami.   Planuje się zabezpieczenie i ochronę istniejącego drzewostanu.   
Teren zainwestowania jest wpisany do rejestru zabytków Nr rej. 361/Wm – Ogród 
Zoologiczny – stara część Ogrodu Zoologicznego 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami 
Prawa Budowlanego, przepisami bhp oraz p. poż. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powyższej roboty budowlanej podczas 
normalnego funkcjonowania obiektu  będącego obiektem użyteczności publicznej 
przez odpowiednią organizację prac w sposób zgodny z warunkami bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz ochrony przed hałasem. 



6. Prace należy prowadzić w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. W tym celu 
Zamawiający będzie żądał przedstawienia przez Wykonawcę harmonogramu prac 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z obowiązującymi normami i normatywami przewidzianymi dla zamawianych robót, 
zgodnie ze złożoną ofertą,  stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
Zastosowane materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(tekst jedn. Dz. U.  z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Na każde żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca okaże wymagane prawem dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie 

 
§ 3 

Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość wykonanego zadania. 
 

§ 4 
1. Umowa zostaje zawarta na okres dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 

_________ r. 
2. Za dotrzymanie terminu zakończenia umowy uważać się będzie dokonanie czynności 

sprawdzenia oraz odbioru końcowego wykonania zadania  w trybie określonym w § 14  
Umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich 
przewidywanych zdarzeniach lub okolicznościach mogących mieć negatywny wpływ na 
roboty lub dochowanie terminu realizacji oraz przedstawiania w takim przypadku 
szacowanych skutków ich zaistnienia.  

4. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, 
Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić, jeszcze 
przed upływem terminu od wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 5 

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu budowy oraz do dokonania innych 
niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem robót najpóźniej w terminie 7 dni od 
dnia podpisania niniejszej umowy. 

§ 6 
1. Wartość zadania objętego przedmiotem umowy strony ustalają ryczałtowo na kwotę 

wraz z podatkiem VAT w wysokości …………..,….. zł.   
(słownie: ………………………………….……..  zł …../100)   
Kwota netto wynosi: …….,…… zł.   
(słownie: ………………………………..……….. zł …../100)   
Podatek VAT w wysokości   ….. %  tj. kwota ……..,….. zł.   
(słownie: …………………………………..……. zł …../100) 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 płatne będzie po dokonaniu przez Zamawiającego 
odbioru końcowego wykonania zadania.   

 
§ 7 

1. Należności Wykonawcy będą regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku 
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy ………………. konto ……………………. w 
terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Strony postanawiają, że zapłata należności, o których mowa w umowie następuje z 
chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Faktura za zrealizowane prace o których mowa w §1 będzie wystawiona po uprzednim 
sprawdzeniu i akceptacji przez Zamawiającego jakości (bezusterkowości) wykonanych 



prac oraz zgodności ich wykonania z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i po 
protokolarnym przejęciu tych prac przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie, o jakim 
mowa w § 6 ust. 2 umowy po podpisaniu protokołu odbioru końcowego wykonania 
zadania. 

§ 8 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 

odpowiadającej 5 % ceny ofertowej (brutto), tj. _________ zł. w sposób i na warunkach 
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym w części wynoszącej 70%, zaś 
pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi. 

3. Strony postanawiają, że w przypadku, jeśli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków 
należytego wykonania umowy a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający 
przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy, to będzie on 
miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku 
bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku. 

§ 9 
1. Nadzór inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejszą umową ze strony 

Zamawiającego prowadzić będzie inspektor nadzoru …………………. 
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.  Dz. U.  z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z 
późn. zm.).  

2. Kierownikiem budowy będzie: .......................................................................................... 
nr uprawnień ….. 

§ 10 
1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu budowy oraz do dokonania innych 

niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem robót najpóźniej w terminie 7 dni 
roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy i za 
wyrządzone na nim szkody z chwilą jego przejęcia. 

3. Wykonawca ponosi pełne koszty związane z realizacją zadania, a w szczególności 
wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty 
zużycia wody i energii. 

4. Wykonawca: 
- zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przejmując 

skutki finansowe z tego tytułu oraz będzie dbać o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania., 

- zabezpieczy pod względem bhp wszystkie wykopy i miejsca wykonania robót oraz 
miejsca składowania materiałów – zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
dokumentacją techniczną – we własnym zakresie i na własny koszt. 

5. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub 
uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, 
nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich. 

6. W przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody przez Wykonawcę lub osoby, za 
które odpowiada w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje 
się do jej naprawienia przez zapłatę stosownego odszkodowania.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia odpadów powstałych wskutek 
prowadzonych prac i regularnego ich usuwania we własnym zakresie. 



8. Po zakończeniu robót objętych przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest 
uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie wyznaczonym 
na odbiór zadania. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót 
zanikających lub ulegających zakryciu pod rygorem ich nie uznania i zmniejszenia 
wynagrodzenia z tego tytułu. 

10. Wykonawca jest ubezpieczony się z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności. 

 
§ 11 

Wykonawca na czas wykonywania robót w obiektach ZOO Wrocław zobowiązany jest do 
wyposażenia swoich pracowników w imienne identyfikatory z nazwą firmy lub w odzież 
oznakowaną znakami firmowymi Wykonawcy. 
 

§ 12 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi roboty będące  przedmiotem 

umowy, w zakresie wynikającym ze złożonej oferty przetargowej. Do 
Podwykonawców zastosowanie ma art. 6471 Kodeksu cywilnego. 

2. Za zapłatę wynagrodzenia tytułem robót wykonanych przez Podwykonawców 
odpowiadają solidarnie Zamawiający i Wykonawca. Wobec powyższego Wykonawca, 
każdorazowo przy odbiorze robót,  zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu zakresu robót wykonanych przez Podwykonawców wraz z 
dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez Wykonawcę zapłaty 
Podwykonawcom za te roboty, w tym oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu 
od Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane przez nich w ramach Umowy. 

3. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca 
winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować 
Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków umowy. Zamawiającemu 
przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania  wywiązywania się 
Wykonawcy z warunków umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia 
stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych. 

4. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający władny jest obniżyć kwotę 
płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, 
zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które 
mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471 § 5 k.c. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a. Sporządzenia podziału  przedmiotu zamówienia  na obiekty i roboty do 

wykonania we własnym zakresie oraz przez poszczególnych 
podwykonawców;  

b. Uzgodnienia z Zamawiającym  każdego projektu umowy z podwykonawcą  
robót, przed jej zawarciem, mając na uwadze solidarną odpowiedzialność za 
zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę; 

c. Uwzględnienia w tych umowach zasad regulacji przez Zamawiającego  
płatności w przypadku stwierdzonych zaległości w regulowaniu 
wynagrodzenia podwykonawcy robót przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, zlecać robót  
podwykonawcy innemu,  niż wymienionemu w załączniku do umowy. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania 
podwykonawców, jego przedstawicieli i pracowników, tak samo jak za działania i 
zaniechania własnych przedstawicieli oraz pracowników.  

 
§ 13 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na roboty objęte przedmiotem umowy gwarancję  
wynoszącą 36 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru, zaś na dostarczone 



urządzenia obowiązuje gwarancja producenta jednak nie mniej niż 24 miesiące, a 
niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 

2. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych 
rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

3. Uprawnienia, o jakich mowa wyżej dotyczą wad powstałych w związku z działalnością 
Wykonawcy. 

4. W okresie gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
na zasadach określonych w k.c oraz w niniejszej umowie. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie 
terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym 
wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku  od daty zgłoszenia 
reklamacji. 

§ 14 
1. Odbiór końcowy zadania zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni 

od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanego zadania do odbioru przez 
Inspektora Nadzoru. 

2. Tylko i wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego 
wykonania zadania jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej 
całość  umówionego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku 
budowy. Potwierdzenie tego wpisu przez Inspektora Nadzoru będzie podstawą do 
wyznaczenia terminu odbioru przez Zamawiającego. Niezależnie od zapisu w dzienniku 
budowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót objętych 
umową. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty 
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania odbioru: 
a) dziennik budowy; 
b) protokoły odbiorów technicznych; 
c) atesty na wbudowane materiały; 
d) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 

potwierdzonymi przez kierownika budowy; 
e) certyfikat na znak bezpieczeństwa na użyte materiały i wykonane roboty w zakresie 

wymaganym przez właściwe przepisy;  
f) inne dokumenty dopuszczające zastosowane materiały do obrotu i stosowania  w 

budownictwie. 
5. Warunkiem odbioru końcowego jest okazanie przez Wykonawcę dowodów rozliczenia 

się Podwykonawcami, o których mowa w § 12 Umowy, za prace będące przedmiotem 
odbioru 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone 
wady, które nie nadają się do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi. 

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w tej dacie wad.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych wykrytych podczas odbioru 
zadania najpóźniej w terminie 14 dni od ich wykrycia. 



10. Termin wskazany w ust. 9 dotyczy również usunięcia usterek w okresie gwarancji i 
rękojmi. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

§ 15 
Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy tylko za 
zgodą Zamawiającego. 

§ 16 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które 
odpowiada Wykonawca – w wysokości 5% wartości zadania brutto, o jakiej mowa w 
§ 6 ust. 1 umowy, 

b) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 5 % wartości zadania brutto, o 
jakiej mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

c) w razie opóźnienia w usunięciu wad fizycznych wykonanego zadania objętego 
przedmiotem umowy, stwierdzonych przy jego odbiorze lub w okresie gwarancji i 
rękojmi - w wysokości 0,5 % wartości zadania brutto ustalonej w § 6 ust. 1 umowy za 
każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

d) w razie niedotrzymania jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 4 umowy  - w 
wysokości 0,5 % wartości zadania brutto ustalonej w § 6  ust. 1 umowy za każdy 

dzień opóźnienia. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający - w wysokości 5 % wartości zadania brutto ustalonej w § 6 ust. 1 
umowy,  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca w szczególności: 
a) nie realizuje powierzonych prac w tempie gwarantującym dotrzymanie terminu 

umownego wykonania zadania lub pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu zadania 
w odniesieniu do zmiany terminu jego wykonania, 

b) wykonuje prace i roboty bez przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych 
oraz technologii i warunków technicznych odbioru robót; 

c) narusza postanowienia niniejszej umowy lub nie wykonuje zobowiązań z niej 
wynikających. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 90 dni od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych w sytuacji, gdy zapłacone kary nie wyrównują rzeczywistej szkody. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy niezależnie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością 
Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy. 

7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, 
rozwiązania lub odstąpienia od niej. 

8. Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

 

§ 17 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego możliwe jest również na zasadach określonych 
w art. 145 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

§ 18 



1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia, co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 
warunków ich wprowadzenia.  
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:  

przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące 
koniecznością zmiany terminu umowy, w szczególności związane z panującymi 
warunkami atmosferycznymi względnie ze zmianami zasad sposobu lub terminów 
finansowania zadania. 

 
Pozostałe zmiany:  

a. zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie 
powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, 
Zamawiający  dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą 
różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę; 

b. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca ze zmiany terminu realizacji 
umowy  

c. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
wykonawcy na skutek zmian przepisów prawnych; 

d. zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357¹ Kodeksu 
cywilnego z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w 
wysokości, o której mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych.  

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczególności: 
a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana  nr rachunku bankowego), 
b. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

stronami umowy. 
3. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w 
postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy. 
 

§ 19 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie obowiązujące 

prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 
zamówień publicznych i Prawa Budowlanego. 

3. Strony zgodnie przyjmują, że pod używanym w Umowie pojęciem „dzień roboczy” 
należy rozumieć dni od poniedziałku do soboty w każdym tygodniu, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy wymienionych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o 
dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, ze zmianami) 

4. Wszelkiego rodzaju spory i nieporozumienia związane z wykonaniem Umowy, będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

5. Osoby podpisujące Umowę w imieniu i na rzecz Stron oświadczają, iż są należycie 
umocowane do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanych 
przez nie podmiotów. 

6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla 
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 
 
Wykaz załączników do umowy: 
1. Oferta Wykonawcy 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


